
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Somló-Marcalmente-Bakonyalja  
LEADER Akciócsoport 

 
 
 
 
 

2016. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES 
BESZÁMOLÓ 

 
 
 
 

- Kiegészítő melléklet 
- PK-242P egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklet  

 
 

A könyvvizsgálói záradék/jelentés külön dokumentumként csatolva 
 

 
 
 

Kelt: 2017. május 23. 



 

 

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 
 
A Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport új Alapszabályának 23. e) pontja 
alapján a Közgyűlés hatáskörébe tartozik az éves beszámoló – ezen belül az Elnökségnek az 
Egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének – elfogadása.  
 
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény [továbbiakban: Ectv.] előírásai tartalmazzák a 
gazdálkodás, beszámolás legfontosabb szabályait. 
 
A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet alapján az 
Egyesület egyszerűsített éves beszámolót készít, mely a rendelet 4. számú melléklete szerinti 
mérleget, az 5. számú melléklet szerinti eredménykimutatást, továbbá az Ectv. szerinti 
kiegészítő mellékletet tartalmazza.  
 
A civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről 
szóló 350/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése alapján a civil szervezetnek az 
Ectv. 28. §-ában meghatározott beszámolójához kapcsolódó közhasznúsági mellékletet a 
rendelet 1. mellékletének megfelelő, erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell 
elkészítenie.  
 
 
2016. január 1-jétől már csak a 2014-2020-as uniós pénzügyi ciklushoz kapcsolódóan 
részesülhettünk támogatásban, a korábbi időszak 2015. október 31. napjával zárult, az addig 
felmerült kiadásokat 2015. novemberben tudtuk igényelni és annak a kiutalása is megtörtént 
2015. évben.   
 
A Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítésére összesen 9.400.000 Ft-ot kapott az Egyesület, 
melyből 2015. évben 2.716.282 Ft került felhasználásra, a többi a 2016. évben. A támogatást 
az MVH két részletben, mindkettőt 2016. évben utalta ki.  
 
Mivel a HFS-t 2016. május 30-án elfogadta a közgyűlés, így eddig az időpontig voltunk 
jogosultak a HFS elkészítésének támogatására. 2016. június 1. napjától már a LEADER 
HACS működési és animációs tevékenység támogatására lettünk volna jogosultak átalány 
formájában. A 2016. decemberben majd 2017. februárban történt támogató okirat módosítás 
teljesen átalakította az eredeti működési és animációs költség támogatási formát.  
 
Egyrészt csökkentésre került a forrás, a jelenleg hatályos okirat szerint 73.415.648 Ft áll 
rendelkezésre 2016. június 11. és 2020. december 31. napja között. Az átalány támogatás is 
módosításra került, jelenleg vegyes finanszírozási rendszer van. 2017. április 2. és 2017. 
április 18. napja között volt lehetőség az első kifizetési kérelem benyújtására. Ebben a 2016. 
június 11. és 2017. március 31. között felmerült személyi kiadásokat lehetett elszámolni 
tételesen, bizonylatokkal. Az így felmerült költség 15%-át pedig átalányban adják a dologi 
kiadások egy részére. 2017. július 15-ig lesz lehetőségünk a további dologi kiadások (így pl. a 
havi irodabérleti díj) igénylésére 2016. június 11. napjától.  
 
Ez a programszintű változás, ezen belül is a LEADER HACS-ok finanszírozásának az 
elmaradása jelentősen befolyásolta Egyesületünk gazdálkodását. Az előző években a 
tagdíjakból megmaradt összeg és a 2016. évben kiutalt HFS elkészítésének támogatása az 
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Egyesület működését elég sokáig biztosította, azonban 2016. novemberétől már csak 
dolgozótól kapott finanszírozási előleg igénybe vételével tudott az Egyesületünk működni. Az 
év végével megkezdődtek a tárgyalások az előleg igénybevételével kapcsolatban, melyre a 
módosított támogató okirat alapján is jogosultak lettünk, de csak garanciavállalás mellett. 
Sajnos az állam nem vállalt garanciát, így bankgarancia jelentette az egyetlen lehetőséget. Ezt 
azonban már csak 2017. évben tudtuk igényelni a bankváltást követően. A 8.799 eFt előleg 
2017. április 21-én érkezett meg, ebből sikerült visszaadni az addigra már 5.435 eFt-ra nőtt 
dolgozói előleget, jelenleg már csak az önkormányzatok felé áll fenn 225 eFt tartozás.  
 
Így 2016. évben a HFS készítésnek a 2016. évre jutó támogatása, a 2016. december 31-ig 
felmerült működési és animációs költségek, illetve a 2016. évi tagdíjbevétellel és 
támogatással együtt 17.9432 eFt bevételünk keletkezett. A működési költség támogatást 
azonban majd csak 2017. júniusában kapjuk meg.  
 
2016. december 31-én a korábbi években vásárolt tárgyi eszközök (fénymásoló, 
számítógépek, bútorok, stb.) értéke 1.572 eFt. A követelés a LEADER HACS működéssel 
kapcsolatban 8.974 eFt, mely a módosított feltételek szerint 2017. április és 2017. július 
hónapban kerül(t) igénylésre a Magyar Államkincstárnál, illetve 160 eFt tagdíj. Az Egyesület 
2016. december 31-én a házipénztárban és a bankszámlán összesen 144 eFt-tal rendelkezett. 
Ezen felül 2.748 eFt tartozása volt, melyből 2.725 eFt finanszírozási előleg. 
 
 

Ugod, 2017. május 23. 
 
   

 Szalczer György 
 elnök 

 

A Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport Közgyűlése a 2017. ……………. 
napján megtartott ülésén a(z) …….../2017. (……...) közgyűlési határozatával fogadta el a 
2016. évi egyszerűsített éves beszámolót. 
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